
 

Duyguları Konuşmanın Önemi 

Günlük hayatımızda sürekli olarak duyduğumuz ‘Nasılsın?’ sorusuna içgüdüsel olarak 

‘İyiyim.’ cevabını veririz, çoğu zaman öyle hissetmiyor olsak bile. Bazen duygularımızın 

içten geldiğini unutur, düşünce ve davranışlarımızı ne denli etkileyebileceğini göz ardı ederiz. 

Oysaki duygular davranışların belirleyicisidir. Her davranış belirli bir duygulanma sürecini 

gerektirir, davranışın sürdürülebilmesi de bununla alakalıdır. Bebeklik, çocukluk, erişkinlik 

hayatımızın her döneminde duygularımız bizi biz yapar. Bu nedenle, duygularımızı 

kabullenip rahatça ve uygun bir şekilde ifade edebilmek öz farkındalığımızın gelişmesi adına 

önemli bir adım olacaktır.   

Çocuklar küçük yaştan itibaren duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmeye çalışırlar. 

Çocuğa duygularını tanıması ve duygu, düşünce, isteklerini doğru şekilde ifade edebilmesinin 

öğretilmesi, çocuğun gelişimi için çok büyük önem taşımaktadır. Dolayısı ile çocuklarla etkili 

iletişim kurabilmek için onların duygularını hangi yaşta olurlarsa olsunlar anlamaya ve 

konuşmaya çalışmalıyız.  

Çoğu zaman, çocukları oyun oynarken gördüğümüzde onların ne kadar mutlu, neşeli 

ve huzurlu olduklarını düşünürüz. Ancak çocuklar da, aynı yetişkinler gibi, gün içerisinde 

yaşadıkları olaylara karşı değişik duygular deneyimlerler. Günlük yaşantılarında yaşadıkları 

farklı duyguları da kelimelerle anlatmakta zorluk çektiklerinden, bu duyguları davranışa 

dökerler. Bu durumun nedeni, henüz duyguları anlatacak kelime dağarcıklarının olmamasıdır. 

Örneğin, onları kızdıran durumlar bazen öfkelenme, kötü söz söyleme ve arkadaşa vurma 

eylemiyle sonuçlanabilir. Bazı çocuklar da kızgınlıklarını veya üzüntülerini ağlayarak ifade 

etmeyi seçebilirler. Hiçbir duygu doğru-yanlış veya iyi-kötü seklinde sınıflandırılmamalıdır. 

Var olan bütün duyguları deneyimlemeye herkesin ihtiyacı vardır. Biriktirilmiş, bastırılmış 

duygular sonunda çevreye veya kendimize zarar verici davranışlara dönüşebilir.  Bu nedenle 

de, henüz duyguları tanımlayamayan çocuklara ebeveynler ve öğretmenler pozitif davranış 

biçimini benimsetmek adına yol gösterici olmalılardır. Pozitif davranış biçimini algılayan 

çocuk, örneğin bir arkadaşı onun elinden bir oyuncağı almaya çalıştığında bu durum 

karşısında yaşadığı öfkenin normal olduğunu, ancak oyuncağı geri almak için vurma eylemine 

başvurmak yerine yaşadığı duyguyu kelimelerle ifade ederek oyuncağı geri alabileceğini bilir. 

Yaşadıkları bir olay karşısında sinirlenip ağlayan bir çocuğa öfkeyle yaklaşan yetişkin, 

çocuğa bu duygunun kötü bir duygu olduğu mesajını verir. Ancak sinirinden ağlayan çocuğa 

sevgi ve anlayışla yaklaşmak ve bu durumu sakince karşılamak çocuğa kızgınlığın da mutlu 

olmak kadar doğal bir duygu olduğunu öğretir. Bu durumlarda çocuğun duygusunu 

kabullenip, sözel olarak bunu ona yansıttıktan sonra, bu hislerini başka hangi yöntemlerle 

ifade edebileceğini göstermek en uygun yöntem olacaktır. 

 



 

Çocukların duygularını rahatça sizlere anlatır hale gelmeleri için sizin yaşadığınız 

duyguları onlara açıkça ifade etmeniz de etkili bir çözüm olabilir. Çocuğunuza “Günün nasıl 

geçti?” demeden önce kendi gününüzün nasıl geçtiğini anlattıktan sonra bu soruyu ona 

yöneltirseniz daha detaylı bir cevap alabilirsiniz. Örneğin, “Bugünkü toplantım çok kötü 

geçti, çok çalıştığım bir konuyu yanlış anladığımı öğrendim. Bu yüzden kendimi üzgün 

hissediyorum.” gibi bir açıklama çocuklarınızın duygularını ifade etmelerinde yol gösterici 

olacaktır. Onu mutlu eden olayları sizinle paylaşabileceği gibi kızgınlık, kıskançlık, üzüntü 

gibi duyguları da yaşadığında, bu durumun normal olduğunu ona kendi hayatınızdan örnekler 

vererek açıklayabilirsiniz.  

Duygularının kabul edilmediği ortamda büyüyen çocuk, olaylar karşısında doğal 

olarak gelişen duyguları ile ilgili suçluluk ve korku duyacaktır. Çocuklar hangi duyguyu 

yaşarlarsa yaşasınlar bunların çok doğal olduğunu ancak bu duyguların kaba ve kötü 

davranışlar şeklinde ifade edilmesinin yanlış olduğunu anlamaları gerekir. Sonuç olarak 

yaşadıkları duygular yüzünden yargılanmadıklarını, suçlanmadıklarını ve hala sevildiklerini 

bilmeleri onları rahatlatacaktır. 
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